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Rapport lnspectie Leefomgeving en Transport
'Afualstromen van Chemours'
Geachte Statenleden,
Met onze brief van 6 februari 2018 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken bij enkele
afualverwerkers in Noord-Brabant waar GenX in het afualwater is aangetroffen. ln die brief hebben
wij gemeld dat de lnspectie Leefomgeving en Transport (lLT) samen met de betrokken
omgevingsdiensten waaronder de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) een kwalitatief ondezoek
is gestart naar de GenX houdende afualstromen van Chemours. Dit is in lijn met de door de
staatssecretaris overgenomen motie Kröger1. De ILT heeft haar ondezoek afgerond en op 27 juni

2018 hebben de minister en de staatssecretaris van lnfrastructuur en Waterstaat (lenW) het rapport
van de ILT naar de Tweede Kamer gestuurd. Bijgaand ontvangt u de brief en rapportage.
Voor de volledigheid attenderen wij u tevens op de Kamerbrief die de minister op 21 juni 2018 naar
de Tweede Kamer heeft gestuurd2 waarin zij de Kamer informeert over de invulling van een aantal
moties en toezeggingen en de actuele stand van zaken van enkele relevante waterdossiers.
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Onderzoek ILT
Bij het ondezoek zijn Chemours en de betrokken afualverwerkers in Nederland bezocht. Bij
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Chemours is ondezocht welke afualstromen de GenX stoffen FRD-902/FRD-903 kunnen bevatten.
Vervolgens is bij de afualverwerkende bedrijven van deze afualstromen ondezocht welke
acceptatiecriteria en verwerkingsmethode gehanteerd worden. De ILT doet een aantal
constateringen over de verwerking van GenX houdende afualstoffen die wij hierbij met u delen:

¡

het tien minuten lopen.
De parkeenuimte voor

auto's ¡s beperkt.

EIhf,E

ffi

ln de gehele keten is weinig tot geen aandacht voor GenX stoffen in het afual. Daardoor
kunnen op verschillende plekken in de keten (van Chemours, transport tot aan
afualverwerker) emissies van GenX stoffen naar de leefomgeving plaatsvinden.

o

ln de milieu- of lozingsvergunningen van de bezochte afualverwerkers staan geen specifieke

.

eisen met betrekking tot de GenX stoffen.
Van alle partijen in de keten mogen maatregelen verwacht worden om emissies naar de
leefomgeving zoveel mogelijk te beperken.
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ln geen van de onderzochte gevallen leidt de lozing van de GenX stoffen tot overschrijding
van de voorlopige richtwaarde voor drinkwater.
De GenX-stoffen zijn nog niet aangemerkt als zeer zorgwekkende stof (ZZS) en het
afualbeleid voor (potentiële) ZZS is zeer recent en moet nog nader worden vormgegeven.

Vervolqstaopen Provincie Zuid-Holland
Wij delen de analyse van de ILT dat zoveel als mogelijk voorkomen moet worden dat de GenX
stoffen vrijkomen in het milieu. Daartoe hebben wij op 21 april2017 de vergunning van Chemours
ambtshalve gewijzigd en de toegestane emissie van de GenX stoffen naar water en lucht aanzienlijk
gereduceerd. Met onze brief van 19 juni 2018 hebben wij u geTnformeerd dat wij voornemens zijn
om, binnen het vigerende wettelijke stelsel, de vergunde indirecte lozing opnieuw te verlagen. Dit op
basis van het advies van de minister aan de bevoegde gezagen van 21 april 2018 om de voorlopige
milieukwaliteitsnorm voor FRD-903 in het oppervlaktewater te hanteren bij de uitoefening van hun

bevoegdheden. Bij een besluit over een ambtshalve wijziging zullen wij het oordeel van de
Rechtbank Den Haag over de rechtmatigheid van onze ambtshalve wijziging van 21 april2017
betrekken. Over deze uitspraak van 28 juni 2018 zullen wij u separaat informeren.
Als onderdeel van het bij Chemours ingestelde verscherpte toezichtregime is DCMR reeds gestart
met een diepgaand administratief ondezoek naar de afuoer van afualstoffen buiten de inrichting.
Nagegaan zal worden of Chemours voldoet aan de afualstoffenwetgeving zoals die in de Wet

milieubeheer is vastgelegd. Wanneer daarbij overtredingen worden vastgesteld, zullen wij conform
onze Nota WH en op basis van de Landelijke Handhavingsstrategie optreden. Bij de ontvangende
afualverwerkende bedrijven waarvoor de Provincie Zuid-Holland het Wabo bevoegd gezag is, zullen
wij vervolgonderzoek doen en, zo nodig passende maatregelen nemen. Hierbij kan het gaan om

handhaving indien er sprake is van een overtreding of (ambtshalve) wijzigen van de vergunning
indien de voorschriften in de vergunning ontoereikend blijken.
Wij verwelkomen het aanbod van de staatssecretaris en minister om hierbij gezamenlijk op te
trekken. Mocht blijken dat de huidige wet- en regelgeving ons onvoldoende instrumenten biedt om
effectief op te treden, dan zullen wij samen met het Rijk verkennen welke aanpassingen er nodig zijn
voor een goede uitvoering van onze bevoegdheden.
Aanpak (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
"De GenX stoffen zijn nog niet aangemerkt als ZZS, maar staan wel op de lijst van potentiële ZZS
Zoals de staatssecretaris terecht opmerkt in haar Kamerbrief van 8 maart 2018 is deze lijst als
zodanig niet juridisch bindend. Desalniettemin streven wij er naar om met inachtneming van het
voozorgsbeginsel, potentiële ZZS zoveel mogelijk te behandelen als ware helZZS.
ln 2017 hebben wij, mede op uw initiatief, bij de begroting een investeringsimpuls opgenomen om de
inzet van WH versneld te versterken. Eén van de onderdelen van dit programma betreft de aanpak
van ZZS. Hierbij is een meerjarige aanpak ontwikkeld die tot doel heeft de emissies naar de lucht en
de indirecte lozingen van (potentiële) ZZS bij de bedrijven waarvoor de provincie het Wabo bevoegd
gezag is, in kaart te brengen en te doen minimaliseren. Waar nodig wordt de opgevraagde informatie
gebruikt om vergunningen te actualiseren.ln20lT heeft de DCMR in onze opdracht een uitvraag bij
een eerste tranche van 30 bedrijven gedaan en over de resultaten daarvan wordt u voor het
zomerreces 2018 nader geïnformeerd. ln mei 2018 is een tweede uitvraag gedaan bij een volgende
groep van 45 bedrijven en in 2019 volgt een derde uitvraag bij de resterende relevante bedrijven.
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Landeliike aanpak ZZS
Begin april hebben de provincies met een IPO brief hun gezamenlijke inzet bij de landelijke aanpak
ZZS aangegeven. Hierbij heeft het IPO b¡j de minister en staatssecretaris van lenW onder meer
aandacht gevraagd voor de aansluiting tussen de afvalstoffen wet- en regelgeving en het recent
ontwikkelde ZZS beleid. Binnen de constructieve samenwerking met het ministerie verdient dit
aspect verdere uitwerking. Voor de al voorziene 'technische sessie stelselmatige aanpak ZZS' van
26 september 2018 worden daarom ook deskundigen van het ministerie van lenW en ILT
uitgenodigd.
Europees beleid persistente stoffen
Zolang de productie van en handel in niet-afbreekbare, in het milieu mobiele stoffen, zoals de GenX
stoffen, is toegestaan, is er een grote kans dat deze stoffen gebruikt worden en op enig moment
kunnen vrijkomen bij productie, toepassing of in het afualstadium. Wij steunen de staatssecretaris in
haar streven het Europese stoffenbeleid en regelgeving aan te scherpen, zoals via het introduceren

van criteria voor persistente, mobiele en toxische (PMT) stoffen.
Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en blijven u uiteraard op
de hoogte houden van relevante ontwikkelingen.

Hoogachtend
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Bijlagen:

- Kamerbrief 'Aanbieding rapport ILT afualstromen Chemours'
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